BEGÄRAN – VIGSEL I FINLAND
Hindersprövning
MAKE/MAKA A
Efternamn

Samtliga förnamn

Personbeteckning eller födelsedatum

Medborgarskap om inte finskt

E-postadress

Telefonnummer

Nuvarande civilstånd
Ogift

Boendestat

Vilket äktenskap i ordningen är detta
Frånskild

Änka/änkling

MAKE/MAKA B
Efternamn

Samtliga förnamn

Personbeteckning eller födelsedatum Medborgarskap om inte finskt
E-postadress

Telefonnummer

Nuvarande civilstånd
Ogift

Boendestat

Vilket äktenskap i ordningen är detta
Frånskild

Änka/änkling

Efternamn eller gemensam efternamnskombination efter vigseln (kontrollera vid behov alternativen i lagen om för- och efternamn):
Make/Maka A
Make/Maka B
Ni kan behålla era efternamn eller ta ett gemensamt efternamn eller en efternamnskombination eller bestämma att den ena av er tar makans/
makens efternamn eller ett av efternamnen i makens/makans efternamnskombination.
Vi försäkrar att vi inte är släkt med varandra i rakt nedstigande eller uppstigande led, syskon eller halvsyskon och att vi inte
heller är avkomma till varandras bror eller syster. Vi försäkrar dessutom att vi inte är släkt på det sätt som anges ovan till följd
av adoption. (Med släktskap i uppstigande led avses vederbörandes föräldrar, deras föräldrar osv. och med släktskap i nedstigande led
vederbörandes barn, barnbarn osv.)
FÖR KYRKLIG VIGSEL:
Vi önskar att följande uppgifter som behövs för kyrklig vigsel antecknas på intyget över hindersprövningen:
Make/Maka A

Make/Maka B

Information om medlemskap i ett religionssamfund hämtas ur befolkningsdatasystemet och information om genomgången skriftskola i
Finlands evangelisk-lutherska kyrka hämtas ur i kyrkans register.
Offentliggörande (välj minst ett alternativ)
Uppgifterna offentliggörs endast om båda makarna begär om det. För att prövningen ska framskrida krävs att begärandena är enhetliga.
Alla församlingar publicerar inte vigselinformation i tidningen eller på webbplatsen. Om ni vill försäkra er om detta ska ni kontakta församlingen i fråga.
Vi ber att vår avsikt att ingå äktenskap offentliggörs i vår hemförsamlings kyrka
Vi ber att vårt äktenskap offentliggörs enligt vår hemförsamlings praxis i tidningen och/eller på webbplatsen
Vi vill inte att information om vårt äktenskap offentliggörs
Här kan ni skriva ert önskemål om kyrka och söndag, då avsikten att ingå äktenskap ska läsas upp (före vigseldagen).

Vigselplats om det är känt

Vi annullerar tidigare giltiga prövningar
som vi har gjort

Leverans av intyget
Vi ber om att få intyget skickat via krypterad e-post till adressen

Ort och datum

Underskrift Make/Maka A

Vi ber om att få intyget skickats med post till adressen

Underskrift Make/Maka B
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Information om behandlingen av uppgifter vid hindersprövning
Registrets namn: Handlingar för prövning av hinder för äktenskap
Registeransvarig och kontaktuppgifter samt dataskyddsombud: Församling eller centralregister som utför hindersprövningen. Kontaktinformation finns på adressen https://evl.fi/forsamlingar
Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter: En förutsättning för att kunna vigas till
äktenskap är att en hindersprövning har gjorts. Hindersprövningen föreskrivs i äktenskapslagen och
äktenskapsförordningen. En medlem av kyrkan kan begära hindersprövning från den församling där personen är
medlem. En medlem av kyrkan kan inleda en hindersprövning via kyrkans e-tjänst (hindersprovning.fi) eller lämna in en
ifylld blankett för hindersprövning till den egna församlingen.
De personuppgifter som efterfrågas på blanketten behövs vid hindersprövningen. När hindersprövningen är utförd får de
förlovade ett intyg över hindersprövningen som är i kraft fyra månader från den dag intyget utfärdats.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid hindersprövning är den registeransvariges lagstadgade
uppgift enligt artikel 6 punkt 1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning och bestämmelserna i 3 kap. i äktenskapslagen.
Uppgiftskällor: På denna blankett ger de förlovade själva de uppgifter som behövs för hindersprövningen. Församlingen
eller centralregistret som utför hindersprövningen drar vid prövningen även nytta av medlemsuppgifterna i kyrkans
gemensamma medlemsdatasystem. Om den ena av de förlovade inte är medlem i kyrkan används uppgifterna i
befolkningsdatasystemet vid hindersprövningen. Av en utländsk medborgare eller en person som bor utomlands kan
man för hindersprövningen behöva intyg av utländska myndigheter.
Överlåtelse av uppgifter: Uppgifterna i hindersprövningshandlingarna och i intyget över hindersprövning överlåts inte till
andra än de förlovade.
Personuppgifternas förvaringstid: Handlingarnas förvaringstid fastställs i arkivbildningsplanen. Handlingarna för
prövning av hinder för äktenskap sparas i 10 år. Intyg över verkställd hindersprövning förvaras varaktigt.
Tillgång till uppgifterna: Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som sparats i hindersprövningshandlingarna. Du
kan granska dina uppgifter genom att personligen besöka den församling/det centralregister som utfört
hindersprövningen eller skriftligen be om en granskning av församlingen/centralregistret.
Rättelse av uppgifter och begränsning av behandling: Du har rätt att kräva att en felaktig uppgift i hindersprövningshandlingarna korrigeras. Du kan inte kräva att behandlingen begränsas under tiden rättelsebegäran behandlas.
Rätt att göra invändningar: Du har inte rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas vid hindersprövning, eftersom
uppgifterna behandlas med stöd av lagen.
Rätt att överföra uppgifter till ett annat system: Eftersom behandlingen av uppgifter vid hindersprövning grundar sig
på lagen och inte på ditt samtycke, har du inte rätt att få de uppgifter som behandlas vid hindersprövningen i elektronisk
form som kan överföras till ett annat system.
Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten: Du har rätt att anföra klagomål gällande behandlingen av
personuppgifter hos tillsynsmyndigheten. Klagomålet riktas till tillsynsmyndigheten: Dataombudsmannens byrå, PB 800,
00521 Helsingfors, e-post: tietosuoja@om.fi

